ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вул. Київська, буд.1
код за ЄДРПОУ 00176472
(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»)
повідомляє про те, що 21 квітня 2017 року о 13 год. 30 хв. за адресою:
85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актова зала
Об'єднання «Добропіллявугілля»
відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи
Товариства у 2016 році.
Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у
річних Загальних зборах Товариства, призначених на 21 квітня 2017 року, складається
станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» для здійснення
персонального повідомлення про проведення 21 квітня 2017 року річних Загальних зборів
Товариства - 09 березня 2017 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися
Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» 21 квітня 2017 року з
12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства:
85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актова зала
Об'єднання «Добропіллявугілля».
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт,
представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів
Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1а, 2 поверх,
кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 10:00 до 11:00. У день проведення річних
Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних
Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор
Судак Н.Г., тел. (050) 347-73-86, (044) 581 45 78.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник
за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля,

вул. Київська, 1а, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 10:00 до 11:00 із
письмовою заявою на ім’я Товариства.
Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного
з
питань,
включених
до
порядку
денного:

http://www.dtek.com/ua/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/
За інформацією звертатися за телефоном: (050) 347-73-86, (044) 581 45 78.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
(тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

Період
2016
470 545
101 353

2015
343 483
103 186

5 011
296 054
107
302 605
345 005
20 777
20 475
105 065
111 647
83 107 680
-

2 630
212 345
91
190 664
237 550
20 777
15 230
90 703
85 167
83 107 680
-

-

-

363

367

